
TRIGLAV OSIGURANJE d.d.

ANTUNA HEINZA 4, 10000 ZAGREB

DOPUNSKI UVJETI ZA DODATNO OSIGURANJE OSOBA OD 
POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA (NEZGODE) ZA DJECU

Članak 1.: UVODNE ODREDBE

(1) Dodatnim osiguranjem osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) 
za djecu (dalje: dodatno osiguranje) moguće je osigurati djecu za 
slučaju smrti kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode) odnosno 
pokriće pogrebnih troškova, za potpuni ili djelomični trajni invaliditet 
zbog posljedica nesretnog slučaja (nezgode), za dnevnu naknadu, ako 
je osigurana osoba (dalje: osiguranik) zbog posljedica nesretnog 
slučaja (nezgode) bila privremeno nesposobna za rad i za naknadu za 
boravak i liječenje u bolnici (bolnički dani) te za dodatak za dan 
boravka u bolnici u inozemstvu u slučaju smještaja i liječenja 
osiguranika u bolnici u inozemstvu.

(2) Osigurane svote i premije za dodatno osiguranje navedeni su u 
informativnom izračunu, ponudi i polici osiguranja te ovise o dobi 
osiguranika.

(3) Ako je dodatno osiguranje priključeno osnovnom životnom 
osiguranju, sastavni dio ugovora o životnom osiguranju s priključenim 
dodatnim osiguranjem, koji je sklopljen između Ugovaratelja 
osiguranja (dalje: ugovaratelj) i Osiguratelja (dalje: Triglav d.d.) su 
Opći uvjeti za dodatno osiguranje osoba od posljedica nesretnog 
slučaja (nezgode) (dalje: Opći uvjeti) i ovi Dopunski uvjeti.

(4) Opći uvjeti za osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) 
vrijede za ovo dodatno osiguranje, uz sljedeće izmjene:
1) Za prestanak ugovora važeće su odredbe Općih uvjeta osnovnog 

osiguranja uz koje se ovo osiguranje ugovara kao dodatan rizik. 
Prestankom osnovnog osiguranja uz koje se ovo dodatno 
osiguranje ugovara prestaje i ovo dodatno osiguranje.

2) Osigurati se mogu osobe do navršenih 18 godina starosti, pri čemu 
se osobe do navršenih 14 godina starosti mogu osigurati bez 
obzira na njihovo zdravstveno stanje i opću sposobnost za rad, kao 
i bez plaćanja povećane premije u smislu procjene rizika. Osobe 
koje su prema članku 4. stavku 3. Općih uvjeta za dodatno 
osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) 
isključene iz jamstva ne mogu se osigurati.

3) Osiguranje ističe na kraju svake godine u kojoj je osiguranik dodatnog 
osiguranja navršio 26 godinu starosti, a može isteći i ranije ako 
osiguranik umre, postane nesposoban za rad, 100%-tni invalid ili 
ako je osnovno životno osiguranje izuzeto od plaćanja daljnjih 
premija. Na početak jamstva Triglav d.d. i raskida ugovora 
primjenjuju se odredbe Općih uvjeta osnovnog osiguranja uz koje 
se ovo dodatno osiguranje ugovara.

4) U slučaju promjene osigurane svote dodatnog osiguranja Triglav d.d. 
jamči novom osiguranom svotom od 00:00 sati na dan koji se na 
polici navodi kao početak promjene.

5) Za korisnike se primjenjuju odredbe iz police ili ponude.
6) Privremenom nesposobnosti za rad smatra se i nesposobnost za rad 

za vrijeme školovanja ili studija ili posjeta odgojnim i zaštitnim 
ustanovama. Dnevna naknada također se priznaje ako je 
osiguranik zbog nesreće bio privremeno nesposoban obavljati 
redovite studijske zadatke ili pohađati školu ili ustanove za 
obrazovanje i smještaj djece te je nakon toga dostavio potvrdu o 
opravdanosti izostanka.

7) Smatra se da je osiguranik nesposoban za školovanje ako zbog 
posljedica nesretnog slučaja (nezgode) ne može pohađati nastavu 
ili pratiti predavanja, pisati, crtati i obavljati druge zadatke. 
Nepokretnost pojedinih udova zbog tvrde imobilizacije i šivanja 
ozljeda predstavlja nemogućnost za školski rad, čak i ako je 
osiguranik sudjelovao u nastavi u školi. U tim se slučajevima 
dnevna naknada priznaje od uklanjanja imobilizacije ili šavova. 
Privremeni opravdani izostanak s nastave tjelesnog odgoja u 
okviru školovanja ne smatra se nesposobnošću za školski rad te 
osiguranik nema za to vrijeme pravo na dnevnu naknadu. U 
slučaju privremene nesposobnosti za rad tijekom školskih praznika 
za isplatu dnevnih naknada mjerodavna je procjena liječnika 
Triglav d.d. o tome je li osiguranik bio sposoban za redoviti školski 
rad koji je obavljao prije početka školskih praznika;

8) Bez obzira na odredbe članka 15. stavka 8. Općih uvjeta, umjesto 
preslika medicinske dokumentacije o opravdanom izostanku s 
posla zbog posljedica nesretnog slučaja (nezgode) mora se predati 
potvrda osiguranika da je bio nesposoban za školovanje ili studij, 
ako osiguranik ima status studenta ili učenika.     

9) Odredbe članka 4. Općih uvjeta za dodatno osiguranje osoba od 
posljedica nesretnog slučaja (nezgode) odnose se na osiguranike 
koji su prilikom sklapanja dodatnog osiguranja imale više od 14 
godina.

(5) Starost osiguranika dodatnog osiguranja utvrđuje se tako da se od 
kalendarske godine u kojoj se to utvrđuje oduzme godina rođenja 
osiguranika. Dan i mjesec rođenja, kao i dan i mjesec u kojem se 
određuje dob osiguranika, ne utječu na određivanje starosti.

(6) Ako osiguranik koji je mlađi od 14 godina umre zbog posljedica 
nesretnog slučaja (nezgode), Triglav d.d. za pogrebne troškove isplaćuje 
na polici navedenu osiguranu svotu za slučaj smrti.

(7) Ako zbog posljedica nesretnog slučaja (nezgode) prema tablici 
invaliditeta nastupi više od 50% gubitka radne sposobnosti (invaliditeta), 
Triglav d.d., uz 50% od ugovorene osigurane svote za invaliditet, 
isplaćuje dodatnih 5% osigurane svote za invaliditet za svaki postotak 
invaliditeta iznad 50%. Maksimalna isplata u slučaju invaliditeta tako 
iznosi 300% od ugovorene osigurane svote za invaliditet.

Članak 2. OPĆE INFORMACIJE U VEZI DISTRIBUCIJE OSIGURANJA 

Triglav d.d. ne pruža usluge savjetovanja o proizvodima osiguranja koje 
distribuira kako je definirano Direktivom (EU) 2016/97 Europskog parlamenta 
i vijeća o distribuciji osiguranja.

Članak 3. ZAVRŠNE ODREDBE

Dopunski uvjeti za dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja 
(nezgode) za djecu vrijede zajedno s Općim uvjetima osiguranja uz koje se 
ovo dodatno osiguranje ugovara i s Općim uvjetima za osiguranje osoba od 
posljedica nesretnog slučaja (nezgode). Ako se njihov sadržaj razlikuje od 
Općih uvjeta, vrijede ovi Dopunski uvjeti. U slučaju neslaganja neke odredbe 
općih ili dopunskih uvjeta i neke odredbe police primijeniti će se odredbe 
police; u slučaju neslaganja neke tiskane i strojem pisane odredbe primijeniti 
će se pisane odredbe, a u slučaju neslaganja ovih s rukopisnom odredbom, 
primijeniti će se rukopisna odredba.

Članak 4. 

Za provođenje nadzora nad Triglav d.d. nadležna je Hrvatska agencija za 
nadzor financijskih usluga (HANFA).

Članak 5. 

Ovi Dopunski uvjeti s oznakom PG-D-OTR/08-21hr primjenjuju se od 
01.08.2021.
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